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Avdelningen för djurskydd och hälsa 
Enheten för CITES, foder och djurprodukter 
 

  
Checklista för kontroll av märkning av 
foderråvaror enligt förordning (EG) nr 767/2009 
med uppdateringar. 

   

Not. Fetmarkerade rubriker anger att dessa är 

obligatoriska vid märkningen av fodret 

 

Checklistan speglar kraven i förordning (EG) nr 767/2009, uppdaterad genom förordningarna 568/2010, 

939/2010 och 2017/2279 

 
 

Produkt: 

 

Not Ja Nej 

ALLMÄNT 

Är råvarorna upptagna i förteckningen över för 

förbjudna råvaror? 

 

 

Bilaga III, förordning (EG) nr 767/2009 

(uppdaterad vis förordning (EU) nr 

568/200) 

 

Förordning (EG) nr 999/2001 

 

  

Anges benämningen ”Foderåvara”? 

 

   

Anges råvaran korrekt?    

- Vid användning av kommissionens 

råvaruförteckning - förordning (EU) 

68/2013? 

 

   

- Vid användning av foderregistret? 

(www.feedmaterialregister.eu) 

 

   

Finns rubriken ”Analytiska beståndsdelar” Genom förordning (EU) 2017/2279 är 

det tillåtet att på svenska ersätta 

”Analytiska beståndsdelar” med 

”Analyserat innehåll”. 

 

  

- Anges de analytiska beståndsdelar som 

krävs? 

 

   

- Finns rubriken ”Analytiska 

beståndsdelar”? 

 

   

- Enligt råvaruförteckningen 

 

Kolumn 4   

- Bilaga I 

 

Vatten & aska   

- Bilaga V Vid användning av råvaruregistret eller 

kategoribenämningar 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0767&DTA=2009&qid=1515480539305&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=sv&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
onenote://G:/Avdelning/Avdelningen%20för%20djurskydd%20och%20hälsa/DHCF/Arbetsområde%20DHCF/ABP%20&%20Foder%20Minnesanteckningar%20OneNote/3.%20Foder/Foder/EU-regelverket.one#EU-regelverket&section-id={9BF3670E-1E1B-473C-915D-BC31F960C2AA}&page-id={770CCF22-69C8-4D9A-822F-68A2552024BC}&object-id={4ECB61E4-A82A-018B-388B-F792086FD0FA}&16
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0068&DTA=2013&qid=1515480649159&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=sv&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
http://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0068&DTA=2013&qid=1515480649159&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=sv&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
http://www.feedmaterialregister.eu/
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Produkt: 

 

Not Ja Nej 

- Enligt förordning (EU) nr 2017/2279 

 

Alternativt till att ange under rubriken 

Tillsatser ange vitaminer får vitaminer 

anges under denna rubrik – den totala 

mängden som garanteras under hela 

hållbarhetstiden. 

 

  

Finns rubriken ”Tillsatser”? Behöver enbart anges om fodertillsatser 

har tillförts foderråvaran. 

 

En hjälp avseende vilka tillsatser som 

får användas och vilka som ska anges i 

märkningen finns i form av ett 

beslutsträd i slutet av dokumentet. 

 

  

- Anges alla tillsatser som har en bestämd 

högsta halt fastställd? 

För livsmedelsproducerande djur 

respektive för icke livsmedels-

producerande djur (ändring i.o.m. 

förordning (EU) 2017/2279) 
 

  

- Anges alla tillsatser som där 

rekommenderade högsta halt överskrids 

 

Ändring i.o.m. förordning (EU) 

2017/2279. 
 

  

- Anges alla tillsatser som framhävs? 

 

   

- Anges alla tillsatser tillhörande 

o Zootekniska tillsatser 

o Koccidiostatika och histomonostatika 

 

   

- Anges rubrikerna för funktionella 

grupperna? 

 

För konserveringsmedel, antioxidanter 

och färgämnen anges för sällskapsdjur 

enbart den funktionella gruppen, 

benämningen får förkortas t.ex. 

vitaminer, se även förordning (EU) nr 

2017/2279. 

 

  

- Anges korrekt namn på tillsatsen? 

 

   

- Anges tillsatsen godkännandenummer? 

 

   

- Anges tillsatt mängd? 

 

Krav om tillsatsen framhävs. 

 

Om organoleptiska tillsatser eller 

näringstillsatser anges frivilligt ska 

tillsatt mängd anges. 

 

Enligt förordning (EU) nr 2017/2279 

kan vitaminer istället anges under 

rubriken Analytiska beståndsdelar. 

 

Den tillsatta mängd som avses i första 

stycket ska uttryckas som mängden 

fodertillsats förutom när det i den 

rättsakt som godkänner fodertillsatsen 

anges ett ämne i kolumnen för 

lägsta/högsta halt. I det senare fallet ska 

den tillsatta mängden uttryckas som 

mängd av det ämnet. 

 

  

- Anges instruktioner för korrekt 

användning av fodertillsatser? 

 

   

- Om en tillsats framhävs, anges den då    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2279&qid=1515414078181&from=SV
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Produkt: 

 

Not Ja Nej 

under rubriken Tillsatser? 

 

- Garantitid 

 

 

 

Om tillsatsen är en begränsande faktor i 

foderråvaran. 

OBS! formatet i bilaga II DD/MM/ÅÅ 

 

  

- Finns djurslag/djurkategori angivet? 

Kombinera gärna med fodertyp t.ex. 

Foderåvara till hund 

 

Är enbart ett krav om råvaran innehåller 

en fodertillsats som begränsar 

användningen till visst/vissa djurslag. 

 

Kan vara lämpligt på vissa råvaror som 

har en specifik användning t.ex. 

hundtugg. 

 

  

Anges namn och adressuppgifter till 

Märkningsansvarig? 

 

I normalfallet tillverkaren eller 

importören 
  

Finns de obligatoriska spårningsverktygen? 

- Godkännande/ID-nummer  

 

Vissa tillverkare av färska animaliska 

biprodukter – råvaror 

- Kategori 2 materiel ”foderslakterier

” till djurparksdjur och kennlar 

(krävs ett godkännande för 

användning) 

 

- Tillverkning av bearbetat 

animaliskt protein  

 

 

  

- Partinummer 

 

   

Anges nettomängden 

 

   

Finns de reglerade varnings- och 

upplysningstexterna/symbolerna? 

   

ABP (animaliska biprodukter) 

- Kategori 3 

- Endast avsett att användas som 

sällskapsdjursfoder 

 

Färska råvaror t.ex. märgben   

GMO (genetiskt modifierade organismer) 

Denna produkt innehåller genetiskt modifierade 

organismer” 

 

Se förordning (EG) nr 1830/2003   

EKO 

Såväl EU:s ekosymbol som Krav-symbolen kan 

användas om kraven i respektive regelverk följs! 

 

 

  

- Om EKO-märkt foder, anges 

kontrollorganets kod? 

 

   

PÅSTÅENDEN 

Om det görs några påståenden, finns det ett 

underlag som styrker dessa påståenden? 

 

 

OBS referenslistor är inte tillräckligt. 

Påstående ska styrkas av kontrollerade 

försök på det aktuella djurslaget. 
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Beslutsträd avseende användning och märkning av fodertillsatser 

Finns produkten i 

kommissionens förteckning över godkända 

fodertillsatser? 

 

 

Ja 

Är tillsatsen godkänd för användning till det 

aktuella djurslaget? 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Har tillsatsen en högsta godkänd tillåten halt? 

Klicka på länken till det aktuella 

godkännande, ev. gränsvärde anges i 

kolumnen ”Högsta halt”. 

 

 

Ja 

Tillsatsen ska anges med 

- Funktionell grupp 

- Namn och ID-nummer för foder till   

   livsmedelsproducerande djur. 

- Namn och/eller ID-nummer för foder till  

   sällskapsdjur. 

- Tillsatt mängd 

 

 

UNDANTAG för foder till sällskapsdjur: För 

de funktionella grupperna 

”konserveringsmedel”, ”antioxidanter” och 

”färgämnen” så behöver inte de enskilda 

tillsatserna anges utan det räcker med dessa 

gruppbenämningar. 

 

 

Nej 

Produkten är inte en godkänd tillsats och får inte 

användas! 

1. Se efter om produkten är upptagen i 

foderkatalogen, och därmed kan användas om en 

råvara. 

2. Om produkten inte återfinns i foderkatalogen 

så behöver man avgöra produktens status, en 

hjälp för detta lämnas av fefana. 

3. Om produkten klassificeras som en foderåvara, 

registrera den i foderregistret. Om den 

klassificeras som en tillsats så krävs ett 

godkännande innan tillsatsen får användas! 

 

Nej 

Tillsatsen kan inte användas för detta djurslag! 

 

 

 

 

Nej 

Tillhör tillsatsen någon av följande kategorier (se 

bilaga I i ”Tillsatsförordningen”): 

- Näringstillsatser: enbart urinämnen och derivat 

därav 

- Zootekniska tillsatser: alla funktionella grupper 

- Koccidiostatika och histomonostatika 

 

 

 

Nej 

Tillsatsen behöver inte anges på märkningen. 

Frivilligt kan dok tillsatsen anges med namn eller 

ID-nummer och tillsatt mängd. 

OBS att om en näringstillsats eller en 

organoleptisk tillsats anges frivilligt till foder för 

livsmedelsproducerande djur ska den tillsatta 

mängden anges! 

 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0025:0065:SV:PDF
http://www.fefana.org/ClassTool/
http://www.feedmaterialregister.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0029:0043:SV:PDF

